
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

  

Secţiunea I  

Titlul proiectului de act normativ - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale  

România, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în baza 

Regulamentului Consiliului (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR) a elaborat Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

2007 – 2013 (PNDR), document de programare care are în vedere respectarea 

priorităţilor comunitare şi naţionale şi care vine în completarea celorlalte 

politici comunitare, în special politica pieţelor agricole, politica de coeziune şi 

politica comună în domeniul pescuitului. 

Obiectivul general al PNDR vizează creşterea competitivităţii agriculturii şi 

silviculturii prin îmbunătăţirea performanţei generale a unităţilor de procesare 

şi marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a 

resurselor umane şi factorilor de producţie, promovând egalitatea de şanse, 

ameliorarea mediului şi a spaţiului rural prin sprijinirea gestionării durabile a 

resurselor naturale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural. În cea de a 

22-a reuniune a  Comitetului de Dezvoltare Rurală a CE din 20.02.2008 s-a 

aprobat PNDR prezentat de România.  

 

Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 stabileşte cadrul general pentru aplicarea 

procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi 

monitorizare, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală, prin PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a 

programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă. 

În prezent, ca urmare finalizării perioadei de programare 2007-2013, pentru 

asigurarea trecerii către noua perioadă de programare 2014-2020, a fost 

aprobat Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 

1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi 

repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului 



(CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) 

nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014. Prin 

intermediul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 

1310/2013 se asigură continuarea, fără întreruperi a politicilor agricole şi de 

dezvoltare rurală, a schemelor de sprijin existente, respectiv până la aprobarea 

noilor documente programatice.  

Astfel, statele membre deşi nu au finalizate documentele programatice 2014-

2020, a căror aprobare presupune parcurgerea unui proces complex de 

analize, documentări în susţinere, pot permite beneficiarilor schemelor de 

sprijin încheierea de angajamente legale, în vederea obţinerii finanţării din 

fonduri europene, în baza regulilor din perioada de programare 2007-2013, cu 

utilizarea alocării aferente perioadei 2014-2020. 

Beneficiar al finanţării FEADR prin PNDR este persoana organizată conform 

prevederilor legale minim în persoană fizică autorizată, care are cel puţin un 

contract/decizie de finanţare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene 

prin FEADR, indiferent de măsura din cadrul PNDR. 

Beneficiarul public este persoana juridică, alta decât o întreprindere 

economică, şi care, prin proiectul finanţat prin PNDR vizează strict obiective 

de interes public, fără a desfăşura activităţi economice.  

Astfel, având în vedere că alocarea financiară aferentă perioadei de 

programare 2007-2013, este acoperită aproape în întregime de angajamentele 

legale încheiate în această perioadă, iar încheierea de noi angajamente pentru 

finanţarea proiectelor din fonduri europene este condiţionată de existenţa şi 

aprobarea de către Comisia Europeană a documentelor programatice aferente 

perioadei 2014-2020 (Acordul de Parteneriat, Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală), în anul 2014 se pot încheia noi angajamente pentru 

continuarea schemelor sprijin existente în condiţiile prevăzute de 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1310/2013.   

  

În sensul celor arătate, pentru continuarea schemelor de sprijin pentru 

dezvoltare rurală este necesară includerea în textul H.G. nr. 224/2008, a unor 

prevederi ce extind aplicabilitatea dispoziţiilor actului normativ şi pentru 

perioada tranzitorie, până la aprobarea programului de dezvoltare rurală 2014-

2020. 

2. Schimbări 

preconizate 

Modificarea în mod corespunzător, atât a titlului actului normativ cât şi a unor 

dispoziţii, în vederea includerii referirilor la aplicarea reglementării şi pentru 

perioada tranzitorie. 

Totodată, pentru contractele de finanţare a proiectelor depuse pe măsurile din 

PNDR 2007-2013 ce se vor încheia conform dispoziţiilor tranzitorii prevăzute 

de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 

1310/2013, limitarea duratei maxime de execuţie a investiţiei cofinanţate din 

FEADR la termenul de 31 septembrie 2015, nu este necesară întrucât acesta 

era corelat cu utilizarea exclusiv a alocării 2007-2013, cu ultima plată la 31 



decembrie 2015, iar în speţă, cheltuielile aferente investiţiei sunt eligibile şi 

din alocarea perioadei de programare 2014-2020. 

Durata maximă de execuţie a investiţiei este cuprinsă în durata de execuţie a 

contractului de finanţare ce cuprinde durata de realizare a investiţiei şi 

implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziţii) la care 

se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea 

ultimei plăţi. 

Dispoziţiile reglementate prin această modificare se aplică pentru contractele 

de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

3. Alte informaţii  

 

-  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de hotărâre contribuie la continuarea aplicării mecanismului prin 

care sunt implementate măsurile din cadrul PNDR 2007 – 2013 şi în perioada 

de tranziţie până la aprobarea PNDR 2014-2020, având ca obiect dezvoltarea 

mediului rural şi alinierea României la nivelul celorlalte state membre ale 

Uniunii Europene în sectoarele: agricultură, silvicultură şi industrie 

alimentară.  

1
1  
Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra 

mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii  

 

Prezentul proiect modifica reguli de procedura. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 



cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii - 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâre a 

Guvernului, Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală se 

modifică în mod corespunzător. 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ se conformeaza urmatoarelor 

prevederi comunitare: 

a) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

b) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 

1698/2005 

c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind 

finanţarea politicii agricole comune  

d) Regulamentul Consiliului (CE EURATOM) nr. 1605/2002 

privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 

Comunităţii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare 

e) PNDR aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

C(2008)3831 din 16.07.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) 

nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii 



privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi 

a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi 

(UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor 

Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor 

adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a 

fost supus consultării 

membrilor Comisiei de dialog 

social din cadrul MADR şi a 

fost afişat pe site-ul instituţiei. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect  

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul de act normativ a 

fost supus avizării Consiliului 



    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

Legislativ 

6. Alte informaţii - 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

La elaborarea actului normativ au fost respectate 

procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică şi 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

altor documente, în vederea adoptării/aprobării 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare  

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Alte informaţii 

 

-  

 

 



 

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, pe care îl supunem spre adoptare. 
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